Kristianstad 2021-03-30

Hej!

Här kommer årets upplaga av IfAs Vägledningsbok! Vi hoppas att den ska komma er till god nytta.
Kom ihåg att boken även finns på IfAs hemsida, med bilagor och texter som ni kan använda i er
assistansverksamhet. Den digitala versionen uppdateras dessutom fler gånger under året än den
tryckta versionen, så ta en titt på nätupplagan. Nytt lösenord till nätupplagan kommer att mailas till
alla prenumeranter.
Nedan följer lite kort information om de största ändringarna i årets upplaga. Denna uppräkning är
inte uttömmande, även andra småjusteringar är gjorda och genomgående har boken uppdaterats
med nya, aktuella siffror och uppgifter, t ex årets schablonbelopp för assistansersättningen. Vi har
lagt till hänvisningar och länkar till IfAs utbildningsplattform Synka.
I årets upplaga av vägledningsboken har vi lagt till texter om personlig hygien som grundläggande
behov efter en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen. Det finns också en ny text om andning och
sondmatning som grundläggande behov efter ändring i lagen. Informationen om egenvård är
uppdaterad med anledning av att det pågår en statlig offentlig utredning om detta och lagt till text
om omprövning så som det sker utifrån väsentligt ändrade förhållanden. Vi har även gjort vissa
justeringar i texten om lämplighetsprövningen som är kopplad till tillståndsprövningen.
Det finns tips om verktyg för den som vill lära sig mer om Funktionsrättskonventionen.
Vi har tagit upp att redovisning till de olika kommunerna varierar och att det därför är svårt att säga
något som gäller generellt för alla kommuner, utan detta måste kollas upp för varje enskild individ.
KFO heter numera Fremia och vi har lagt till information om deras nya organisation.
Informationen om de nya kollektivavtalen för respektive organisation är uppdaterad.
Informationen om årets belopp från Skatteverket är uppdaterad, t ex att julgåvor upp till 500 kr är
okej.
Uppdaterat texten om tillfälligt förhöjt belopp.
Information och länk till Försäkringskassans nya tjänst om att lämna uppgifter om personliga
assistenter.
Datainspektionen har bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Diskrimineringsombudsmannen har en ny guide angående diskriminering, länk inlagd i
vägledningsboken.
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Lagt till information om några AFSar (Arbetsmiljöverkets föreskrifter). Det gäller
-

AFS 2020:5 Arbetsanpassning (träder i kraft 1 juni 2021)
AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.
ADI 252 Ensamarbete och
ADI 306 Rapportera tillbuden

Med anledning av coronapandemin har det hänt lite saker under året när det gäller krisstöd och vi
har uppdaterat och lagt till ny text med koppling till detta samt lagt till information om basala
hygienrutiner och personlig skyddsutrustning.
Lagt till en text om att arbetsgivare ska anmäla arbetsskador, vilket sedan tidigare funnits i bilaga om
arbetsskada och tillbud.
När det gäller barn har vi lagt till information om Barnkonventionen.
Ändringar i bilagorna består i huvudsak av uppdaterade siffror. I förslag till avtal om assistans finns
ett tillägg om möjligheten att klaga till IMY om assistansanvändaren är missnöjd med hur
assistansanordnaren hanterar personuppgifter.

Med detta önskar vi er god läsning!

Med vänliga hälsningar

Sophie Karlsson
Sophie Karlsson
Ordförande
Intressegruppen för assistansberättigade (IfA)
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